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!esk"
Pe#liv$ si p%e#t$te tento návod – obsahuje d&le'ité bezpe#nostní 
informace.  Návod uschovejte pro p%ípadné pou'ití v budoucnu.

Upozorn$ní
Tento p!ístroj je vhodn" pro #i$t%ní pod tekoucí vodou. 
P!ed #i$t%ním p!ístroj odpojte od elektrické sít%.

P!ístroj je vybaven speciálním sí&ov"m p!ívodem s integro-
van"m bezpe#nostním nízkonap%&ov"m sí&ov"m adaptérem. 
Nevym%'ujte ani nemanipulujte s (ádnou z jeho #ástí.
V opa#ném p!ípad% hrozí nebezpe#í úrazu elektrick"m 
proudem.
Pou(ívejte pouze speciální kabel dodávan" spole#n% s 
p!ístrojem.
Nese-li p!ístroj ozna#ení  492, lze jej pou(ívat s 
jak"mkoliv napájecím zdrojem Braun s kódem 492-XXXX.
P!ístroj nikdy nepou(ívejte s rozbit"mi dopl'ky, jako jsou 
zast!ihova#e, h!ebeny nebo jiné speciální kabely.
P!ístroj neotvírejte!
D%ti star$í 8 let a osoby se sní(enou fyzickou pohyblivostí, 
schopností vnímání #i mentálním zdravím a osoby bez 
zku$eností nebo odpovídajícího pov%domí mohou tento 
spot!ebi# pou(ívat pod dohledem nebo po obdr(ení pokyn) 
k jeho bezpe#nému pou(ívání a seznámení se s mo(n"mi 
riziky. Spot!ebi# není ur#en jako hra#ka pro d%ti. D%ti bez 
dozoru a mlad$í 8 let nesmí provád%t #i$t%ní a údr(bu 
p!ístroje.

Popis
1a Zasunovací h!eben na vousy (3–11 mm s 2mm rozestupy)
1b Zasunovací h!eben na vlasy (13–21 mm s 2mm rozestupy)
1c Tla#ítko pro uvoln%ní zasunovacích h!eben)
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1d Pevn" h!eben 1 (1 mm)
1e Pevn" h!eben 2 (2 mm)
2a Hlava zast!ihova#e
2b Hlava zast!ihova#e chloupk) v nose a u$ích*
2c P!esná hlava zast!ihova#e*
3 Vypína# (on/off)
4 Kontrolka nabíjení baterie
5 Napájecí zdí!ka
6 Speciální sí&ov" p!ívod (design se m)(e li$it)

* ne u v$ech model)

Elektrotechnické specifikace naleznete vyti$t%né na speciálním sí&ovém 
p!ívodu.

Nabíjení
Doporu#ená okolní teplota pro nabíjení je 5 a( 35 °C. P!i extrémn% nízk"ch 
nebo vysok"ch teplotách se baterie nemusí nabít správn% nebo se nenabije 
v)bec. Doporu#ená okolní teplota pro holení je 15 a( 35 °C. Nevystavujte 
holicí strojek po del$í dobu teplotám p!esahujícím 50 °C.
• P!ipojte vypnut" p!ístroj speciálním p!ívodem (6) do zásuvky.
• Plné nabití trvá asi 1 hodinu a umo('uje a( 100 minut pou(ívání bez 

p!ipojení do sít%.
• Po úplném dobití p!ístroj op%t b%(n"m pou(íváním zcela vybijte. 

Poté jej prosím znovu nechte úpln% nabít.
Kontrolka nabíjení (4)
• P!i nabíjení bliká kontrolka nabíjení zelen%.
• Kdy( je baterie pln% nabitá kontrolka se na n%kolik sekund trvale rozsvítí 

zelen%. B%hem pou(ívání svítí trvale zelen%.
• Indikátor nabíjení trvale svítí #erven%, kdy( se baterie vybíjí. Jakmile za#ne 

blikat #erven%, zapojte spot!ebi# do sít%.

Pou'ití
Dal$í sou#ásti p!ístroje m%'te pouze na vypnutém p!ístroji. P!ístroj se 
zapíná stisknutím tla#ítka on/off (3).

Cestovní zámek
Stisknutím tla#ítka on/off (3) po dobu 3 sekund uzamkn%te spot!ebi#. Píp-
nutí potvrdí, (e je aktivován cestovní zámek. Pro odem#ení stiskn%te tla#ítko 
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on/off na 3 sekundy. Pokud se pokus o odemknutí nezda!il, ozve se 3 krát 
pípnutí. Zkuste znovu nebo jednodu$e p!ipojte spot!ebi# k síti.
Zast%ihávání vous&/vlas&
Zasunovací h!ebeny (1a, 1b): Umíst%te jeden z h!eben) na hlavu zast!iho-
va#e (2a). Stiskn%te tla#ítko uvoln%ní (1c) a nastavte si h!eben na po(ado-
vanou délku.
Pevné h!ebeny (1d, 1e): Upevn%te jeden z h!eben) na hlavu zast!ihova#e (2a).
• Pohybem h!ebenu po poko(ce zast!ihávejte proti r)stu vous).
• Neposouvejte strojek p!es vousy rychleji, ne( m)(ou b"t oholeny.
• Nenechte h!eben zahltit odst!i(en"mi vousy/vlasy. Pravideln% jej #ist%te.
P%esné zast%ihávání do tvaru
Pro vytvo!ení kotlet, knír) nebo #áste#nému zkrácení vous) vyu(ívejte hlavu 
zast!ihova#e (2a) bez h!eben) nebo p!esnou hlavu (2c).
Zast%ihávání chloupk& v u(ích a nose
• Sundejte hlavu zast!ihova#e a na rukoje& p!ístroje nacvakn%te hlavu pro 

zast!ihávání chloupk) v u$ích a nose (2b).
• Opatrn% zave*te p!ístroj k ochlupení, které chcete zast!ihnout. 

Nezavád%jte p!ístroj dále ne( 5 mm do nosu nebo ucha.

!i(t$ní a údr'ba
•  Vypn%te p!ístroj.
• Sundejte hlavu a nástavce.
• Kartá#kem o#ist%te hlavu, h!ebeny i p!ístroj.
• Sundanou rukoje&, hlavu a h!ebeny lze #istit pod tekoucí vodou. 

Opláchn%te p!ístroj, dokud neodstraníte v$echny zbytky. Ne( v$e znovu 
sestavíte, nechte v$e úpln% uschnout.

• Aby zast!ihova# správn% fungoval, pravideln% jej nama(te lehk"m olejem 
(není sou#ástí balení).

Poznámka k ochran$ 'ivotního prost%edí
V"robek obsahuje akumulátory a/nebo recyklovateln" elektrick" 
odpad. V zájmu ochrany (ivotního prost!edí nelikvidujte tento v"robek 
s b%(n"m domovním odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na 
sb%rné místo elektrického odpadu z!ízené ve va$í zemi.

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spot!ebi#e je 63 dB(A), 
co( p!edstavuje hladinu A akustického v"konu vzhledem na referen#ní 
akustick" v"kon 1 pW.
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Zm%ny bez p!edchozího upozorn%ní jsou vyhrazeny.

Záruka
Poskytujeme dvouletou záruku na v"robek s platností od data jeho zakoupení. 
V záru#ní lh)t% bezplatn% odstraníme v$echny vady p!ístroje zap!í#in%né 
chybou materiálu nebo v"roby, a to bu* formou opravy, nebo v"m%nou 
celého p!ístroje (podle na$eho vlastního uvá(ení). Uvedená záruka je platná 
v ka(dé zemi, ve které tento p!ístroj dodává spole#nost Braun nebo její 
pov%!en" distributor.

Záruka se net"ká následujících p!ípad): po$kození zap!í#in%né nesprávn"m 
pou(itím, b%(né opot!ebování (nap!íklad plátk) holicího strojku nebo pouzdra 
zast!ihova#e), jako( i vady, které mají zanedbateln" dosah na hodnotu nebo 
funkci p!ístroje. Pokud opravu uskute#ní neautorizovaná osoba a nebudou-li 
pou(ity p)vodní náhradní díly spole#nosti Braun, platnost záruky bude 
ukon#ena.

Pokud v záru#ní lh)t% po(adujete provedení servisní opravy, odevzdejte 
cel" p!ístroj s potvrzením o nákupu v autorizovaném servisním st!edisku 
spole#nosti Braun nebo jej do st!ediska za$lete.
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